
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

ПРОТОКОЛ 

11 листопада  2019 р                      Мелітополь                                                № 03 

 

Засідання Вченої ради факультету  

агротехнологій та екології 

 

Голова  Вченої ради факультету  

агротехнологій та екології, доц. І.Є. ІВАНОВА 

Секретар Вченої ради факультету  

агротехнологій та екології, доц. Н.А. ГАПРІНДАШВІЛІ 

Присутні: 19 осіб з 21 членів ради 

Порядок денний: 

1. Підсумки першого рубіжного контролю ПМК-1. Підсумки роботи на 

інформаційному порталі ТДАТУ студентів, що навчаються за індивідуальним 

графіком. 

2. Підсумки перевірки заповнення електронних журналів в межах 

спеціальностей факультету АТЕ за всіма ОР. 

3. Про стан підготовки студентів факультету до участі у ІІ турі Всеукраїнської 

олімпіади. 

4. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: заст. декана з НР ГРИГОРЕНКО О.В. (звіт додається). 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт. 

2. СЛУХАЛИ: заст. декана з НР ГРИГОРЕНКО О.В., заст. декана з НР 

НЄЖНОВУ Н.Г. (звіти додаються). 

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіти. 

3. СЛУХАЛИ: заст.декана з наук.роб. ЩЕРБИНУ В.В. (звіт додається). 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт. 

4. СЛУХАЛИ: 

Декана фак-ту ІВАНОВУ І.Є.:  

4.1 З вівторка обрізка дерев (студенти в кількості 12 осіб), надати список 

студентів; 

4.2 Зробити зразки продукції, яка буде представлена для профорієнтації; 

4.3 Вимоги до правил вступу 2020: планується відновлення студентів через 

ЗНО; 

4.4 На 13.00 ауд. 1.111 збір робочих груп за спеціальностями ГЕЗ та ЦБ; 

4.5 Зробити розпорядження по деканату; 



4.6 Круглий стіл по магістратурі треба провести в лютому місяці; 

4.7 Моніторинговий відділ почав роботу, перевіряють курсові; 

4.8 19.11.2019 р. відбудеться Метод. Рада, буде вирішуватись питання про 

рейтинг викладачів; 

4.9 06.12.2019 р. в кабінеті у декана зустріч з Сингаєвським, тільки 

держбюджет: 

ГЕЗ – 9.00 

ЦБ – 10.00 

ХТ – 12.00 

4.10 26.11.2019 р. стан підготовки аспірантів на кафедрі докладаємо на 

ректораті; 

4.11 Звернути увагу на дуальному навчанні на пілотні проекти; 

4.12 Накази про стажування вже готові; 

4.13 Підготувати зразок освітньої програми і представити її студентам. 

ВИРІШИЛИ: прийняти до уваги. 

  

 

 

 

 

Голова Вченої ради факультету   

агротехнологій та екології, доцент І.Є. ІВАНОВА 

 

 

Секретар Вченої ради факультету  

агротехнологій та екології, доцент Н.А. ГАПРІНДАШВІЛІ 


